
Z Á P I S N I C A 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 25. septembra 2008 v zasadačke na OcÚ 

 

Prítomní 

p. Radomír Brtáň, starosta   Ing. Zuzana Jurčáková, poslankyňa  

p. Magdaléna Belková, poslankyňa  p. Ladislav Brtáň, poslanec 

p. Anna Mikulová, poslankyňa  p. Miroslava Štepanovičová, poslankyňa   

Ing. Jaroslav Gábel, hlavný kontrolór  Mgr. Miroslava Švehlová, poslankyňa 

Ing. Ivan Janke, poslanec 
 

Ospravedlnení 

Ing. Janka Kantoríková, poslankyňa  Ing. Jaroslav Pápy, poslanec  

 

Hostia 

Ing. Eva Jurenová – riaditeľka ZŠ a MŠ, Jaroslav Palček – správca ŠA, Róbert Gajdoš, p. 
Matejovičová 
 
 

R O K O V A N I E 

1/ Otvorenie 

Otvorenie dnešného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce p. 

Radomír Brtáň. Konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7 a preto uznal 

dnešné zasadnutie OZ za uznášaniaschopné a privítal hostí. 

Zo zasadnutia sa ospravedlnili: Ing. Janka Kantoríková – ospravedlnená, Ing. Jaroslav Pápy – 

ospravedlnený. 

Starosta sa spýtal poslancov, či sú z ich stany pripomienky k programu, ktorý bol uvedený na 

pozvánke. K programu dnešného zasadnutia OZ poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Za overovateľov zápisnice určil: Ing. Zuzana Jurčáková, Ing. Ivan Janke 

Písaním zápisnice poveril sl. Andreu Behanovú. 

 

Do návrhovej komisie starosta navrhol schváliť: 

Ladislav Brtáň – predseda 

Anna Mikulová – člen 

Magdaléna Belková – člen 

Poslanci návrhovú komisiu jednohlasne schválili. 



2/ Kontrola uznesení 
Uznesenie č. 183 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci blokového grantu Modernizácia verejného 
osvetlenia na realizáciu podprojektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Košeca“ 

b) Zabezpečenie realizácie podprojektu po schválení žiadosti o poskytnutie NFP 
c) Spolufinancovanie podprojektu vo výške rozdielu medzi celkovými výdavkami podprojektu 

3.677.254,70 Sk a výškou NFP v sume 367.725,47 Sk. 
Žiadosť bola podaná v stanovenom čase. 
 
Uznesenie č. 184 
Obecné zastupiteľstvo obce Košeca, týmto schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok: 

- názov projektu: Zberný dvor Košeca 
- výška celkových výdavkov na projekt: 12.383.968,79 Sk 

       - výška spolufinancovania projektu žiadateľom: 5% t.j. 619.198,44 Sk 
       - spôsob financovania projektu: hotovostné vlastné zdroje 
Aj žiadosť na zberný dvor bola podaná včas i doplnená o následne vyžiadané prílohy. 
 
Uznesenie č. 185 
V prípade nepodania, prípadne neschválenia projektu bude automaticky vyhlásená výzva na 
odpredaj budovy pálenice a priľahlých pozemkov. 
Termín: trvá do vyhlásenia výsledku pridelenia dotácie na zberný dvor. 
 
Uznesenie č. 186 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia 1.1 
Regionálneho operačného programu (ROP) na realizáciu projektu „Rekonštrukcia 
a regenerácia areálu Materskej školy v Košeci“, ktorý je realizovaný pre Základnú a 
materskú školu v Košeci a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce. 

B) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP. 
C) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na projekt t.j. vo 

výške 575.466,- SKK. 
Projekt podaný. 
 
Uznesenie č. 187 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčlenenie prostriedkov na realizáciu a financovanie projektu 
cezhraničnej spolupráce s názvom: „Využitie biomasy a solárnej energie pre ekologizáciu obcí“ 
v sume 48.700,- Sk 
Výpis z uznesenia bol doplnený do príloh k projektu. O výsledku by sme mali vedieť v najbližších 
dňoch. 
 
Uznesenie č. 188 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku interiérového 
materiálu, ktorý obsahuje projekt „Rekonštrukcia a regenerácia budovy ZŠ v Košeci“. 
Verejné obstarávanie prebehlo v poriadku a už je ukončené. Jeho overená kópia bude zaslaná na 
MVaRR SR. 
 



Uznesenie č. 189 
Prípravu a podanie žiadosti na viacúčelové ihrisko a spoluúčasť 800.000,- Sk. 
Žiadosť podaná, výsledky cca do dvoch mesiacov. 
 
Uznesenie č. 193 
Vyhlásenie výzvy na odpredaj obecného pozemku - parcela KNC č. 877/1 s bližšie neurčeným 
rozmerom, ktorý bude určený dodatočne geometrickým plánom na základe dohody s výhercom 
súťaže. Pozemok je určený na HBV. Hodnotiace kritérium je ponúknutá cena za 1 m2. 
Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z doručených ponúk.  
Výzva je vyhlásená, ponuky je možné predkladať do 12. októbra. 
 
Všetky ostatné uznesenia čakajú na splnenie, boli splnené, prípadne sa priebežne plnia. 
 
3/ Interpelácia 
Ladislav Brtáň – spýtal sa na odozvu predajcov ohľadom zberných miest na batérie. Obecný úrad 
predajcov zatiaľ neupozorňoval, nakoľko povinnosť zberať použité batérie pri predaji nových je 
zatiaľ len návrhom na novelizáciu zákona o odpadoch. Hneď po jej schválení budú predajcovia 
obcou upozornení. 
Ivan Janke – položil otázku ohľadom prečistenia a úpravy Nozdrovického potoka. Povodie Váhu 
momentálne nerobí žiadne podobné aktivity. Spolupráca bude možná až začiatkom budúceho 
roka. 
 
4/ Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2008 
S plnením hlavných úloh na rok 2008 oboznámil poslancov starosta obce. Niektoré úlohy sa 
v tomto roku nestihnú splniť, pretože sa riešili rôzne iné dôležité no neplánované úlohy. 
V písomnej forme je prílohou zápisnice. Poslanci prehodnotenie vzali na vedomie. 
 
5/ Informácia o príprave na školský rok 2008/2009 
O príprave na školský rok 2008/2009 informovala poslancov riaditeľka Základnej školy s materskou 
školou Ing. Eva Jurenová. V písomnej forme je priložená k zápisnici. Poslanci informáciu vzali na 
vedomie. Zároveň informovala poslancov o ničení areálu vandalmi počas víkendov a nočných 
hodín. Starosta navrhol, aby sa areál ZŠ zabezpečil nainštalovaním kamerového systému, nakoľko 
je potrebné si investíciu v podobe rekonštrukcie budovy v hodnote cca 18 mil. Sk chrániť aj týmto 
spôsobom. 
 
6/ TOZ dní zvýšenej pracovnej aktivity 
Technicko-organizačné zabezpečenie dní zvýšenej pracovnej aktivity predniesla poslancom 
zástupkyňa starostu Mgr. Miroslava Švehlová.  Celé znenie TOZ je v prílohe zápisnice. Poslanci TOZ   
vzali na vedomie. 
Ladislav Brtáň – požiadal o upozornenie p. Hudáka aby na cintoríne nepálil biologicky rozložiteľný 
odpad ale aby ho kompostoval. 
 
7/ Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za 1. polrok 2008 
S čerpaním rozpočtu za prvý polrok 2008 oboznámil poslancov starosta obce. Príjmy bežného 
rozpočtu za prvý polrok sú vo výške 57,3% a príjmy z kapitálového rozpočtu 42,3%. Výdavky 
bežného rozpočtu sú v celkovej výške 49%. V písomnej forme je prílohou zápisnice. Poslanci 
vyhodnotenie vzali na vedomie. 
 

 



8/ Správa o činnosti správcu ŠA 
Správu o športovom areáli predniesol poslancom správca ŠA p. Jaroslav Palček. Poslanci správu 
vzali na vedomie. Letný kultúrny stánok je v sezóne naplno využívaný nielen miestnymi občanmi, 
organizáciami či firmami. Všetci areál chvália a opätovne sa sem vracajú. Poslanci navrhli 
modernizáciu sociálnych zariadení. 
 
9/ Informácia starostu obce o dianí v obci a práci OcÚ 
Možná refundácia nákladov na kotolňu - v súvislosti s výzvou na ochranu ovzdušia je možné podať 
projekt na refundáciu nákladov, ktoré obec vynaložila na zmenu palivovej základne v budove ZŠ. 
Alternatívne palivo – biomasa, ktoré sa poslanci rozhodli podporiť nám toto umožňuje. Oprávnené 
výdavky sú od 1.1.2007, my sme finančné prostriedky vynaložili koncom roka 2007, takže túto 
podmienku spĺňame. Termín podania žiadosti na Ministerstvo životného prostredia je v januári 
2009. 
 
Priebeh rekonštrukcie školy – vymenených je cca 75% okien, je postavený krov o cca 2 týždne 
bude položená strešná krytina Ranilla. Rekonštrukcia bude pokračovať zateplením budovy, 
výmenou vchodových dverí, prebrúsením a nalakovaním podláh, výmenou lavíc a stoličiek, 
zariadením interaktívnej, počítačovej a jazykovej učebne a nákupom rôznych vyučovacích 
pomôcok. 
 
Názvy ulíc – občania budú mať možnosť pomenovať svoju ulicu sami, každá domácnosť dostane 
leták, ktorý bude môcť odovzdať. Následne bude vypracované VZN o názvoch ulíc. 
 
Zmluva o prenájme hrobového miesta – je pripravený návrh zmluvy o prenájme hrobového miesta 
Poslanci navrhli zmeniť dobu nájmu z 10 rokov na 20 rokov aspoň pri nových hroboch. Pri starých 
hroboch ponechať dobu minimálne 10 a v prípade záujmu aj viac.  
 
Uznesenie č. 195 
OZ schvaľuje vzor zmluvy o prenájme hrobového miesta. 
Za: všetci 
 
10/ Rôzne 
IBV zóna Rudé  – starosta požiadal p. Matejovičovú, aby informovala poslancov o aktuálnom stave 
riešenia zóny na výstavbu. Investori aktuálne zaplatili elektrické prípojky, zadali spracovanie 
projektu na cestu a na elektriku. Rovnako zadali spracovanie projektu na plyn. Cestu rozširovali na 
šírku 5 metrov popri ktorej bude z každej strany 0,5 metrový zelený pás. Požiadala poslancov, aby 
schválili odkúpenie cesty za 1,- Sk s tým, že sa oni zaviažu dokončiť všetky začaté projekty. 
Poslanci prerokovali a schválili: 
Odporučenie starostovi pripraviť v spolupráci s právnikom návrh zmluvy na odkúpenie pozemku 
pod miestnu komunikáciu v zóne Rudé  so zmluvnými podmienkami na dokončenie potrebných 
sietí investormi tak, aby obec nebola vydaním stavebných povolení a vlastníctvom komunikácie 
ohroziteľná vymáhaním dobudovania sietí a vecí s tým súvisiacich na vlastné náklady. 
 
Cenník služieb poskytovaných obcou Košeca 
Poslancom bol predstavený návrh cenníka služieb poskytovaných obcou Košeca. Návrh cenníka je 
prílohou zápisnice. Poslanci navrhli umožniť občanom odovzdať drevo a konáre na poštiepkovanie 
2 x ročne zdarma. Mimo týchto dvoch termínov stanoviť cenu vo výške nákladov a pre právnické 
osoby stanoviť pevnú cenu. Poslanci sa dohodli postúpiť návrh cenníka na posúdenie finančnej 
komisii. 



Žiadosť rímsko-katolíckej cirkvi o príspevok na rekonštrukciu slnečných hodín vo výške 20.000,- Sk. 
 
Uznesenie č. 196 
OZ schvaľuje príspevok pre rímsko-katolícku farnosť v Košeci vo výške 20.000,- presunom 
rozpočtových prostriedkov z inej kapitoly. Finančné prostriedky budú použité spolu s dotačnými 
prostriedkami z Ministerstva kultúry SR /300.000,- Sk/ na opravu budovy starej zvonice 
/zakonzervovanie fasády, reštaurátorské práce a osadenie slnečných hodín na priečelí budovy/. 
 
Ladislav Brtáň 
Informoval OZ o nefungovaní mužstva starých pánov a s tým súvisiacim nevyčerpaním finančného 
príspevku, ktorý sa rozhodli vrátiť.  
Starosta požiadal poslancov o prednesenie návrhov na použitie týchto financií na najbližšom 
zastupiteľstve. 
 
Žiadosť NSP Ilava o príspevok v krízovom období. Finančná komisia navrhla nepodporiť a poslanci 
s tým súhlasili. 
 
Žiadosť od Ing. Štefana Suchára – predsedu ZO SZZ o pomoc pri úprave cesty nad záhradkárskou 
osadou. Žiadajú finančný príspevok alebo pomoc pri lacnejšom získaní materiálov potrebných na 
túto úpravu – kamennú alebo asfaltovú drť. Takýto finančný príspevok nie je možné poskytnúť na 
úpravu neobecných komunikácií. Je možné pokúsiť sa pomôcť získaním lacnejšieho materiálu 
prípadne poskytnutím traktora a vlečky. 
 
Žiadosť od Ing. Štefana Suchára o zámenu pozemkov – starosta navrhol postúpiť žiadosť stavebnej 
komisii a vyvolať stretnutie finančnej a stavebnej komisie so žiadateľom. 
 
Žiadosť od r. Vychopeňovej o odkúpenie pozemku pred svojou garážou. Finančná komisia navrhla 
schváliť odpredaj za 100,- Sk/m2.  
 
Uznesenie č. 197 
OZ schvaľuje odpredaj pozemku rodine Vychopeňovej za 100,- Sk/m2. Odpredávaná plocha bude 
dodatočne schválená geometrickým plánom, ktorý dá vypracovať žiadateľ. 
 
Žiadosť Spoločenstva bytov o odkúpenie pozemku pod bytovkou č. 71. Finančná komisia navrhla 
schváliť odpredaj a ponúknuť im k odkúpeniu aj okolie bytovky o ktoré sa starajú. 
 
Uznesenie č. 198 
OZ schvaľuje odpredaj pozemku v k. ú. Košeca parcela KNC č. 2/3 pod bytovkou podľa zákona 
vzťahujúceho sa na odpredaj pozemkov pod jestvujúcimi stavbami slúžiacimi pre bytové potreby. 
V prípade záujmu vlastníkov o odkúpenie časti parcely okolia bytového domu, môžu si žiadosť 
s nákresom časti pozemkov podať na OcÚ. 
 
Starosta: Navrhol zvoliť p. Pápyho za predsedu stavebnej komisie. 
 
Uznesenie č. 199 
OZ schvaľuje Ing. Jaroslava Pápyho za predsedu stavebnej komisie. 
 
Starosta: Predniesol poslancom možnosti na financovanie rekonštrukcie budovy základnej školy. 
Väčšina obcí to rieši úverom zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, ktorá podpísala mandátnu 



zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja na poskytovanie týchto úverov. Pred 
podaním žiadosti je potrebné faktúry uhradiť inak nebudú refundované. V každej žiadosti o platbu 
je možné požiadať o minimálne 20% z celkových nákladov projektu. OZ prerokovalo a schválilo: 
 
Uznesenie č. 200 
OZ schvaľuje prijatie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na prefinancovanie realizácie 
projektu „Rekonštrukciu a regeneráciu budovy Základnej školy“. Výška úveru sa bude pohybovať 
maximálne do 40 % celkových oprávnených výdavkov podľa schválenej dotácie na túto aktivitu 
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. 
Za: všetci 
 
11/ Diskusia 
 
12/ Uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A/ Schvaľuje 
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2/ Návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Brtáň – predseda, Anna Mikulová – člen, Magdaléna 
Belková – člen 
3/ Zapisovateľku: sl. Andreu Behanovú 
4/ Overovateľov zápisnice: Ing. Zuzanu Jurčákovú a Ing. Ivana Jankea 
5/ Uznesenia č. 195 - 200 
 
B/ Berie na vedomie 
1/ Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2008 
2/ Informáciu o príprave na školský rok 2008/2009 
3/ Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za 1. polrok 2008 
4/ Správu o činnosti správcu ŠA 
 
C/ Odporúča 
1/ Starostovi v spolupráci s právnikom pripraviť návrh zmluvy na odkúpenie pozemku pod miestnu 
komunikáciu v časti Rudé. 
 
D/ Ukladá 
 
13/ Záver 
 
 
 
         ___________________________                   _________________________ 
                 Ing. Zuzana Jurčáková          Ing. Ivan Janke 
 
 

        
                        Radomír Brtáň 
                             starosta 


